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كلماتكم

تكريم الأطفال الفائزين في الم�سابقات الأدبية والفنية في دم�شق

�إ�ضاءة

الإمام :ه�ؤالء المبدعون هم الذين �سير�سمون م�ستقبل �سورية الأب ّية

كون�شرتو الجنون!
*

} أحمد علي هالل

أي واحد من الناس ،لطالما فتنتني الدراما بلعبتها اآلسرة
مثل ّ
�ت «أحدس»
و«بواقعها» ال��ذي أصبح مثل الخيال .حتى أنني ب� ّ
ب�ب��راءة ،واقفا ً وف��ي منتصف ال�س��ؤال :ت��رى أي��ن ينتهي الواقع
ليبدأ التخييل؟ ومع ذلك ،فإنني ما زلت مشدوها ً لـ«دراما» أخرى
تهبنا أدوارا ً خفيّة ،وقسرية على مسرح الحياة وخشبتها ،ولكل
منّا «عوليسه» ليكون قسطا ً من العقل ،أو قسطا ً من الجنون ،أو
مزيجا ً بينهما!
يا إلهي ...هل أصبح الجنون ثقافة ،أم عادة ،أم طقوسا ً معلنة
ليرسم يومياتنا بالعبث والالمباالة ،وبالصمت حينما ندرك أننا
استنفدنا الكالم؟ وأدرك أن ذلك المس ّمى «جنوناً» من شأنه ـ
أحيانا ً ـ أن يحمل كثيرين على الهرب من د ّوامته إلى مدن تلتحف
ضبابها ،وإلى شواطئ ما زال البحر يكتب لها قصيدته الوحيدة،
مدنٌ ال تشبه إال ذاتها ،وشواطئ مكشوفة الجرح ،كل ذلك بفعل
«الجنون»! ،وضربة شمسه و«حدّوتة» الحياة (الجميلة)!
ثمة ف�ك��رة غريبة ط��رأت ف��ي رأس الممثّل ال�م�ص��ري سعيد
مصحات
ص��ال��ح ال�م��رح��وم ـ ف��ي س��ال��ف األي ��ام ـ ه��ي أن ي��زور ّ
األمراض العقلية ويغنّي للمجانين ،ليس فقط لنشر بعض الفرح
في صفوفهم ،إ ّنما ألنّ العيش معهم لبعض الوقت واكتساب
ثقتهم ،ق��د يوحي بأشياء كثيرة تقدم للناس ال��ذي��ن يعيشون
المصحات ،وال أعلم حتى الساعة هل قرأ سعيد
رغما ً خارج تلك
ّ
صالح ما كتبه ميشال فوكو ،فوكو ال��ذي لم تعتبره الجمعية
الفلسفية اليابانية فيلسوفاً« ،ولم يأتِ بتص ّور فلسفي جديد»،
وذل��ك على إثر زي��ارة تبادل ثقافي عام  ،1975وحينذاك أراد
ـ فوكو ـ امتداح ذات��ه فقال« :كنت مشخصا ً ب��ارع�اً» ،لكن األهم
في ما كتبه ميشال فوكو ،كتابه المثير للجدل «تاريخ الجنون
في العصر الكالسيكي» ،وفيه يرصد كيف تح ّول عالم الجنون
في القرن السابع عشر إلى عالم الطرد والمنع ،فالمجانين هم
المه ّمشون والمنبوذون ،وعليه ذهب ميشال فوكو ،على خطى
م��ارك��س ،أي ب��االن�ط�لاق م��ن األف ��ق ال�ت��اري�خ��ي ك�م�ج��ال حيوي
للمعرفة وبعيدا ً عن هذا السياق «التأصيلي» ،فإنني أجزم بأن
الفنان سعيد صالح ،حتى ولو لم يقرأ ـ فوكو ـ فقد التقى به في
اإلحساس بأوجاع «أكثر تعقالً منّا» على سبيل المجاز!
ولسان حالك أولئك المه ّمشين يقول« :ال ...ال نحن لسنا هناك
حيث تترصدوننا ،إننا هنا حيث نرقبكم ضاحكين».
الجنون ،خارجا ً ال يشبه حتى ذاته ،وال يجدي نفعا ً اختراع
ح��داث��ة م��ا ل��ه ،وم��ن العبث ـ على األرج��ح ـ أن يكتمل توصيف
بعينه ل��ه ،فمثالً م��ا معنى أن يموت كاتب وف�نّ��ان متج ّمدا ً من
ال �ب��رد ف��ي ش ��وارع ال �ق��اه��رة؟ ول�ع��ل ال�ك��ات��ب ال �س��ودان��ي محمد
حسين بهنس ،ليس المثال الوحيد للذين يموتون في الصمت
والنسيان ،أو ليس المثال الوحيد لهذا الجنون المتطيّر في غير
مكان ،وثمة من يطلب ال��زواج بنية تحسين الوضع المعاشي
من رئيس السلطة الفلسطينية ومناكفة تطلب أخرى الزواج من
رئيس ال��وزراء ال ُمقال ،وهناك نواح وجعجعة من سرقة أغنية
«تيرشرش» وك��أن الصهاينة لم يسرقوا سواها ،فال شأن لنا
ب��ذوق هابط وذائ�ق��ة فنّية ل��دى أع��دائ�ن��ا ،ه��و الجنون المتر ّبص
المتأجج ،بالتنوير ،وليس للجنون ـ خارجا ً
بالحياة ،وبالعقل
ّ
بالح ّجة ،وال بورتريه ليتوقف فيه زمنه ،في
ـ هرطقة لنغلبها
ُ
الماضي ثمة كائن ما يتحدث مع ذات��ه في الشارع ـ المسكين ـ
لم يعد يحتمل خ ّفة واقعه التي ال تحتمل ،وك��ان بعض من في
الشارع يحاولون اإلصغاء بمحض عادة الفضول ،واليوم يتكلم
الجميع مع ذواتهم ،من يصغي إلى جنون حواسهم ،ويضحك
الزمن ضحكة فلسفية فحسب.
ولمج ّرد أنك «آخر» ،ثمة من يقوم بانتزاع قلبك ،ودعوتك من
بشري! لطالما قال نيتشه« :اإلنسان
دون إذنك إلى حفل شواء
ّ
هو ذئب اإلن�س��ان» ،وق��ال ميخائيل نعيمة مخاطبا ً بني جلدته:
�ت لم تخلقني،
«قتل اإلنسان اإلن�س��انَ اآلخ��ر خطيئة كبرى ،أن� َ
�أي ق��درة لديك لتطفئ حياتي؟ إنني هنا ف��ي مهمة ،وعندما
ف� ّ
تقتلني تمنعني من تحقيق مهمتي».
فهل يمكن االنتساب إل��ى جمعية الفكاهة ال �س��وداء لنكافئ
ّ
المضاد ومنهم
الحياة على ش��روره��ا ،يتساءل ذوو الجنون
«لدي مشروع :أن
صرح ذات م ّرة بالقول:
ّ
دوستويفسكي الذي ّ
أصبح مجنوناً»!
م�ه�لاً ،م��ا م��ن ش��روط أو معايير لجمعية الفكاهة السوداء،
سوى أن تكون بقيّة الشعاع من تلك الشمعة الذابلة ،الذي ظ ّل
يضيء ،س��وى أن تمتلك ج��رأة النظر في المرآة لترى الواقف
أمامها ،هل يشبهك حقاً ،هل يشبهك؟

{ كشف مدير إدارة اإلنتاج في شركة «غولدن الين» حسام
الخيمي أن التحضيرات الجدّية بدأت إلنجاز مسلسل «هارون
الرشيد» من تأليف عثمان جحى وإخراج تامر إسحق.
وأكد أن الشركة ستبدأ باختيار الممثلين خالل األيام القليلة
المقبلة ،على أن تدخل مرحلة التصوير بعد إنهائها تصوير كامل
مَشاهد مسلسل «وردة شامية».
وأشار إلى أن المسلسل سوري عربي مشترك سيض ّم نجوما ً
من سورية ولبنان ومصر ،ومن المتوقع انطالق تصويره مطلع
شهر آذار المقبل.
{ بعد المسيرة المميزة له واألعمال التي تالقي نسب مشاهدة
عالية عند الجمهور ،حصد الفنان اللبناني مروان خوري درعا ً
تكريمي ًة مميز ًة م��ن موقع «ي��وت��ي��وب» لقناته الرسمية على
الموقع.
وتح ّقق قناة م��روان خ��وري على «يوتيوب» عدد مشاهدات
كبيرا ً جداً ،حيث تعرض أعمال خوري المميزة التي تالقي رواجا ً
كبيراً.
خوري نشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل
االجتماعي صورة للدرع التكريمية وعلّق عليها بالتالي« :وألن
تواصل الفنان الحقيقي عبر أعمال الغنائية شكرا ً لجمهوري
الحريص على متابعة ج��دي��دي ...درع يوتيوب لقناة م��روان
خ��وري» .وانهالت التعليقات من قبل الجمهور على الصورة،
وأثنوا على أعمال نجمهم.
{ عقدت باريس جاكسون ابنة النجم الراحل مايكل جاكسون
بلقاء صحافي مع مجلة «رولينغ ستون» األميركية .وص ّرحت
باريس أنها حاولت االنتحار مرات عدّة في السنوات التي أعقبت
وفاة والدها ،وأنها قاومت االكتئاب وإدمان المخدّرات ،وخضعت
لبرنامج عالجي بعد آخر محاولة أقدمت عليها في سن الخامسة
عشر.
باريس البالغة من العمر  18سنة كشفت مفاجأة حيث ذكرت
أنها تعتبر أن والدها قد تع ّرض لالغتيال في عام  2009ولم يكن
موته طبيعياً.
ور ّدا ً على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن والدها قد قتل ،قالت:
«نعم وعلى اإلط�لاق .ألنه من الواضح أن ذلك حدث .كل األد ّلة
تشير لذلك ،يبدو كالمي هذا وكأنه جزءا ً من نظرية المؤامرة ،لكن
كل الجمهور الحقيقي لمايكل وكل أفراد األسرة يعرفون ذلك».
وتابعت« :لقد جهّزوا لذلك ...إنها مؤامرة فعلية».
وح ّملت باريس الطبيب كونراد موراي ،الذي أدين بالقتل غير
العمد ،مسؤولية إدمان والدها العقاقير المسكنة .وقد أطلق سراح
الطبيب في .2013

زاوي���ة يومية ننشر فيها ما
يَ�� ِردن��ا م��ن ق� ّرائ��ن��ا األع���� ّزاء ،من
قصائد شعريّة ونصوص نثريّة،
يصب
وقصص قصيرة ،وك ّل ما
ٍ
ّ
في أدب المقالة .لتكون «البناء»
منبرا ً لكلماتكم وإبداعاتكم التي
اإللكتروني
ترسلونها إلى البريد
ّ
التالي:

*

رشا محفوض

ّ
نظمت مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة
السورية أمس ،فعالية «طفولة وإبداع» لتكريم
األطفال الفائزين في المسابقات السنوية األدبية
والفنية التي أقامتها المديرية لسنة ،2016
وذلك في تج ّمع د ّمر الثقافي.
وتض ّمنت الفعالية افتتاح معرضا ً لألعمال
الفائزة في المسابقات الفنية ،فضالً عن فقرات
موسيقية لعازفة الكمان أروى شيخاني وعرض
استعراضي راقص قدّمه أطفال فرقة
مسرحي
ّ
ّ
«أج��ي��ال» ،تدريب باسل حمدان ومجد أحمد،
إضافة إلى تكريم الفائزين من أطفال وأدباء في
المسابقات السنوية.
ّ
والقصة
الخط
وشملت المسابقات مجاالت
ّ
الضوئي،
والمقالة والشعر والرسم والتصوير
ّ
لفئات عمرية ت��راوح��ت بين  5سنوات و17
سنة.
ففي مجال القصة للفئة العمرية األول��ى،
حصلت الطفلة ملك حمزة على الجائزة األولى
عن قصة بعنوان «لوحة ن�� ّوار» ،فيما حصل
صافي الصباغ على ال��ج��ائ��زة األول���ى للفئة
العمرية الثانية عن قصة «زمرة الدم سوري»،
بينما حاز الطفل عبادة األسعد على الجائزة
األول��ى في مجال المقالة عن مقالته بعنوان
«خاطرة ال تعرف النسيان».
وفي مجال الشعر نالت الطفلة رند سليمان
ال��ج��ائ��زة األول���ى ع��ن الفئة العمرية األول��ى
لقصيدتها ب��ع��ن��وان «م��س��اف��ر» ،فيما نالت
ساندرين فندي الجائزة األولى عن الفئة العمرية
الثانية عن قصيدة «سالما ً يا قريتي» ،بينما نال
الطفل فرج عوض الجائزة األولى للفئة العمرية
األولى في مجال الرسم ،وهيا حوري عن الفئة
العمرية الثانية ،وزين عدنان أديب عن الفئة
العمرية الثالثة.
الضوئي ّح��از الليث
وف��ي مجال التصوير
ّ
الحايك على الجائزة األولى عن الفئة العمرية
األولى ،وغوى سلمان عن الفئة العمرية الثانية،
ّ
الخط الجائزة األولى عبد
في حين نال في مجال

ahmadtay999@ hotmail.com

بغيرك صامدة

الله غنايمي عن الفئة العمرية األولى ،وسيدرا
غنايمي عن الفئة العمرية الثانية.
وق��ال م��ع��اون وزي��ر الثقافة توفيق اإلم��ام
في تصريح صحافي إنّ ال��وزارة لم تدخر أيّ
جهد في متابعة النشاطات المتعلّقة بفئة
األط��ف��ال ودعمها بك ّل م��ا تحتاج إليه ماديا ً
ومعنوياً .معربا ً عن سعادته برؤية نتاج عمل
األطفال المشاركين في المسابقات من جميع
المحافظات ،والتي كانت حصيلة المسابقات
الفنية واألدبية التي أجريت السنة الماضية.
وأكد اإلمام دعم الوزارة المشاريع التي تعنى
بالطفولة س��واء لألطفال ذوي االحتياجات
الخاصة ،أو أبناء الشهداء وبناتهم ،إضافة إلى
الفئات األخرى كونها تش ّكل قيمة مضافة إلى
عمل ال��وزارة على هذه الفئة العمرية المهمة،

فهؤالء األطفال هم الذين سيرسمون مستقبل
سورية الصامدة األبية.
وأشارت مديرة ثقافة الطفل ملك ياسين إلى
أن الهدف الرئيس الذي تسعى إليه المديرية
م��ن خ�لال ه��ذه المسابقات ،تنمية الذائقة
الفنية والوطنية عند األطفال وصقل المهارات
والمواهب التي من واجبنا أن نكتشفها ونقدّمها
كمواهب واعدة في المستقبل .مبيّن ًة أنّ األعمال
من مختلف المحافظات ،والتكريم سيتم على
مرحلتين :األول��ى في دمشق لتخفيف أعباء
السفر على األطفال الفائزين ،والمرحلة الثانية
تم اختيارها في الالذقية كون غالبية أهالي
األطفال المشاركين متواجدين هناك.
ولفتت ياسين إلى أنّ األعمال الفائزة س ُتطبَع
ضمن مطبوعات وزارة الثقافة ،وس ُتعرض

لوحات التصوير الضوئي ضمن المعارض في
المحافظات وعلى مدار السنة .مشيرة إلى أنه
سيتم الحقا ً تكريم األطفال الذين شاركوا في
المسابقات الدولية م ّمن حصلوا على جوائز
تشجيعية ومتقدّمة .مبيّن ًة مشاركة مجموعة
من الك ّتاب والفنانين المميّزين في تحكيم
المسابقات لضمان وصول أصحاب المواهب
الجديرين.
وك��ان��ت ل��ج��ان التحكيم الفنية ق��د ض ّمت
الف ّنانين :لجين األصيل ،أكسم طالع ،ومحمود
س��ال��م .فيما ض ّمت اللجنة األدب��ي��ة «القصة
والشعر والمقالة» األدي��ب��ات :جمانة نعمان،
نهلة السوسو ،لينا كيالني ،أنطوانيت القس،
وبيان الصفدي.

*«سانا»

الحب أصبح
ّ
ال يطيق األفئدة
والنبض أصبح
ال يطيق تردّده
ومشاعر ج ّفت
على أعماقنا
كالصخور الجامدة
ّ
الشط
والصبر فوق
يسأل ساخرا ً
حان اللقاء
فكيف أخلف موعده
يا أيّها البحر الحزين
تذوب أوراقي
كأوراق الغصون المجهدة
وتهدّد النبضات قلبي
باغتيال الذكريات الخائنة
الملحدة
إن الذي كان الحياة
بدفئه
ألقى حنيني
للرياح الباردة
يا س ّيد القلب الحزين
بال حدود
قد وهبت االنشطار لزاهدة
اُرقد
كريما ً
في فراش الالرجوع
فك ّل حانات
احتياجك راقدة
َن ْم يا حبيبي
في بالطك
والحب
إ ّنني
ّ
نسبح في مياه راكدة
عيناك مملكة بغت
في ليلها
حتى بدت
من نورها متج ّردة
يا مَن تظنّ
أنّ جناحي هيّن
إ ّني بغيرك
كالجبال الصامدة!

حسون
فاديا ّ

بيننا

من هنا وهناك
�سالف فواخرجي قلقة على الدراما ال�سورية

وأضاف :الجناح « »2Eيزوره يوميا ً ما ال يقل عن  6آالف زائر ومسافر ،معظمهم من الواليات
المتحدة ودول آسيا ،وباعتقادي أن قرابة  20في المئة من ه��ؤالء المسافرين سيزورون
المعرض ،وسيتم ّكنون من رؤية تلك األعمال مجاناً ،هذا األمر سيترك في نفوسهم انطباعات
جيّدة عن زيارتهم إلى باريس.
الجدير ذكره أن جميع األعمال المعروضة حاليا ً في المعرض تعود إلى مجموعة الرسومات
التي رسمها بابلو بيكاسو أثناء إقامته في منطقة «ريفييرا» التي تقع جنوب شرق فرنسا.

م�سرح ا�سطنبولي يحتفي بزبيدة ثروت

* ناقد وأديب
فلسطيني سوريّ
ّ

فال�ش

7

ثقافة وفنون

أعربت الفنانة السورية سالف فواخرجي عن حزنها لما آلت إليه حال الدراما السورية،
ّ
يحق لي أن أقول إننا نشهد األنفاس األخيرة للدراما السورية؟».
متسائلة« :هل
وتابعت سالف عبر صفحتها على موقع التواصل االجتماعي «فايسبوك»« :أعلم أنّ كالمي قد
يكون قاسيا ً أو حا ّدا ً بعض الشيء».
وأع��ادت فواخرجي طرح بعض األسئلة لمتابعيها طالب ًة منهم المشاركة« :هل الدراما
مختصين؟ أما أن أدوات الجراحة
المختصون غير
السورية في غرفة العناية المشدّدة؟ واألطباء
ّ
ّ
مل ّوثة؟ أم أنّ المريض (الدراما) ليس سورياً؟».
وتفاعل كثيرون مع تدوينة الفنانة السورية ،فكان أ ّول المعلقين الناقد السوري محمد األزن
الذي قال« :إن احتضار الدراما السورية حقيقة غير قابلة للتجميل ،ويعود ذلك إلى عدم امتالك
السوريين المحتوى منذ أصبحت الشركات تعمل بنظام منتج من ّفذ للمحطات العربية التي
ّ
تتدخل بك ّل شيء وتفرض رؤيتها ،ألنها المم ّولة».
وأكد األزن أن األزمة لن ُتح ّل إال عندما تكون في سورية محطات تعرض اإلنتاج كما يحدث
في مصر.
الناقدة الجزائرية رابحه أشيت ،المدير الف ّني لمهرجان وهران ،أ ّكدت أن االستسهال عنصر
بارز في ما تعيشه الدراما السورية حالياً ،وقالت« :ربما أصابها الغرور وهي التي كانت دائما ً
رائدة فوقعت في ّ
فخ االستهالك والتكرار واالنفصال عن الواقع».
وجهت السؤال إلى المواطنين ألنّ رأيهم
فيما علّقت الكاتبة السورية ابتسام أديب ،بأن سالف ّ
أه ّم من كل المسؤولين عن الدراما ،مؤكدة أن أ ّيا ً منهم لن يقدر على الردّ ،ألن الجميع «دافنين
الغلط سوا» بحسب تعبيرها.
وأكد الصحافي سامر إسماعيل ،أنّ الدراما السورية أصبحت تتطابق مع الواقع ،بل أنّ الواقع
تجاوز المخيلة ،فالفقراء لم تعد تعنيهم دراما التلفزيون ألنهم يعيشونها في حياتهم.

ّ
ينظم مسرح اسطنبولي أسبوع أفالم تحيّة إلى الممثلة الراحلة زبيدة ثروت ،وذلك من خالل
عرض مجموعة من أفالمها هي« :يوم من عمري» للمخرج عاطف سالم« ،نساء في حياتي»
للمخرج فطين عبد الوهاب وبطولة رشدي أباظة وهند رستم« ،في بيتنا رجل» عن قصة
إحسان عبد القدوس عام  1961وبطولة عمر الشريف ورشدي أباظة وحسن يوسف ،وتعرض
األفالم ابتدا ًء من األحد  29كانون الثاني الجاري عند الساعة  5:00مسا ًء في «سينما ستارز»
النبطية.
ولدت ثروت عام  1940في مدينة االسكندرية ،ويشير البعض إلى أنها من أصول شركسية،
ودخلت إلى العمل في السينما بعد فوزها بمسابقة ونشر صورتها على غالف مجلة في منتصف
الخمسينات ،وعُ رفت بلون عينيها المميّز الذي جعل البعض يطلقون عليها لقب ّ
«قطة السينما
المصرية .واش ُتهرت ببطولة األفالم الرومنسية منذ أواخر خمسينات القرن الماضي ،إلى جانب
عدد من أبرز نجوم السينما المصرية كالمطربين عبد الحليم حافظ وفريد األطرش ،والممثلين
رشدي أباظة وعمر الشريف وكمال الشناوي ويحيى شاهين وأحمد رمزي وغيرهم.
بدأت العمل في السينما عام  1956في فيلم «دليلة» ،حيث ظهرت في دور ثانوي قصير
إلى جانب عبد الحليم حافظ ،كما ظهرت في دور البطولة أمام فريد األطرش في فيلم «زمان
حب» عام  .1973واعتزلت العمل في السينما أواخر السبعينات وكان من أفالمها األخيرة
يا ّ
«المذنبون» للمخرج سعيد مرزوق مع حسين فهمي وسهير رمزي عام  .1975كما ظهرت في
عدد من المسلسالت واألعمال المسرحية ومن بينها «أنا وهي ومراتي» ،و«مين يقدر على ريم»
عام  1987قبل اعتزالها العمل الف ّني في أواخر الثمانيينات.

«بياتري�س خالل الع�شاء» ل�سلمى حايك...
عر�ض ًا � ّأول في مهرجان �ساند�س

فاتنة آيت الحاج

سأح ّرر قدري

�أعمال بيكا�سو ...معر�ض ًا في باري�س

الرسام
افتتح في مطار ش��ارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس ،معرضا ً ألعمال
ّ
اإلسباني الشهير بابلو بيكاسو.
وفي لقاء مع الصحافة قال أحد القائمين على المعرض :لقد ت ّم عرض  35لوحة من أعمال
بيكاسو في الجناح « »2Eمن مطار شارل ديغول ،وجميع اللوحات معروضة في الصالة
القريبة من البوتيكات (الغالية) التي يمكن أن يزورها عدد من الز ّوار األغنياء.

كواكب مشتعلة
وثقوب سوداء
ّ
منشق
قمر
وسموات سبع
بيننا
ليالي سهر
عُ م ٌر من االنتظار
سنون بكاء
وحكايات ألف ليلة وليلة
ومئة رسالة ورسالة
بيننا
عيون عمياء
روح جريحة
وقلب رقص على نغمات أنينه
وصرخات ش ّقت عنان السماء
بيننا
أبيات من دون قوافي
قصائد محترقة
روايات من دون نهاية
حب لم ُتك َتب بعد
ّ
وقصة ّ
بيننا
حكم إله
تعاليم دين
وكتاب مقدّس
ويوم حساب
بيننا
ما يجعلك عاجزا ً
ويضمن عجزي
لتظ ّل وحيدا ً هناك
وأظ ّل وحيدة هنا!

في مهرجان ساندانس للفيلم ،عُ رض فيلم « »BEATRIZ AT DINNERأو «بياتريس
خالل العشاء» للممثلة سلمى حايك.
سلمى حايك حضرت العرض األول لفيلمها .وفيه تلعب دور عاملة مكسيكية تعيش في لوس
آنجلوس وقد التقت بثريّ مثل دونالد ترامب خالل حفل عشاء.
وعنه تقول :إنه أبعد مما يحدث في الوسط السياسي الحالي .إنه يتحدث عن االنقسامات في
رؤية أميركا .هناك رؤيتان مختلفتان ال يمكنهما أن تتواصال بشكل جيد اليوم .وهذا ما يتحدث
عنه الفيلم.
ّ
تتعطل سيارة بياتريس ،وتجد نفسها مدع ّوة
وبعد مساعدتها على معالجة إحدى النساء،
يحب صيد وحيد
إلى حفل عشاء خيري .وهناك تتع ّرف إلى رجل أعمال ثريّ مثل دونالد ترامب
ّ
القرن .ويلعب هذا الدور جون ليثغو .وبدال ً من أن تتسلى ،تشعر بياتريس بالضيق .وتدور
معظم مشاهد الفيلم وكأنه في غرفة مغلقة خانقة.
«بياتريس خالل العشاء» من إخراج ميغيل أرتيتا وهو مخرج من بورتوريكو يعيش في
لوس آنجلوس.

سأح ّرر قدري م ّني
ألواجهني
ألتحدّى أيامي القادمة
سأنفض دمعي الساكن
بين أهدابي
سأزيل من الوجود
قصصي الدامية
وأط ّرز أفراحي
في فضاءات حالمة
سأسكب في قلبي أناشيد
المنى واألنغام
من صداها
ستهتف النسائم
بعذوبة وغرام
سأقيم في روض
ّ
أتنشق
الخيال
الحب والعطر
ّ
أط ّرز من بسماتي
اآلمال
أسترسل في تراتيل الشعر
سأدفن أوجاعي
في جوف الديجور
هناك في مدن العدم!

ديانا ياغي نصر الله

